Objekta novietojuma shēma
SATURS
1.

Vispārī gie rādī tāji

AR-1

2.

Fasādes vizualizācija

AR-2

3.

Plāna fragments ar atjaunojamo katla telpu un projektēto silosu

AR-3

4.

Darbu apjomu saraksts

AR-5

SKAIDROJOŠS APRAKSTS
Katu mājas atjaunošanas projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz:
Pasūtītāja apstiprināto projektēšanas uzdevumu.

Objekta atrašanās vieta

Katlu telpas atjaunošanas projekts ietver mūsdienīgu granulu apkures katlu uzstādīšanu ar granulu
pneimatisko padevi no silosa (tilpumu 25m3), kurš tiek novietots pie katlu telpas ārējās fasādes. Tiek projektēti
silosa dzelszbetona pamati (pēc iekārtas tehniskās pases). Apkures katliem tiek uzstādīts jauns plānsienu
nerūsējošā tērauda dūmvads kurš tiek stiprināts pie fasādes.
Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru. Specifikācijās norādīto
materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem iepriekš to saskaņojot ar projekta autoru.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
1.

Ēkas kadastra apzīmējums 3684 003 0098 001

2.

Ēkas būvtilpums 5493 m3

3.

Ēkas kopējā platība 1209 m2

Projektā izmantoto normatīvo aktu saraksts:

Tai sk. katla telpa 20.35 m2

"Būvniecības likums"
MK Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi";
MK 500 "Ēku būvnoteikumi";
MK 529 "Vispārīgie būvnoteikumi";
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
LVS EN 1991-1-4:2005 "Iedarbes uz konstrukcijām, Vēja iedarbes";
LVS EN 1992 Eirokodekss saime " Betona konstrukciju projektēšana".
LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

Pēc izmantošanas veida [LBN 201-15] 1130

Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārliecinās par
rasējumos sniegtajiem izmēriem.
Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas
griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām,
kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un
izstrādājumu kvalitātes līmeni.

Būvprojekts
Reģ. Nr. 3195-R

Amats

Uzvārds

J.Poruka 8-225, Cēsis
tālr.: +371 29259513
e: buvprojekts@gmail.com

Paraksts

Objekts

Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā "Bitītes", Trapenes
pag. Apes novadā

Adrese:

"Bitītes" Trapenes pag. Apes novads

Datums
Rasējums:

Daļas vad.
Izstrādāja

Ināra Maurāne
Andris Gaidelions

30.04.2019
30.04.2019

Vispārī gie rādī tāji

Stadija: BP

Ras.marka/Nr.:

Lapas: 4

AR-1

Pasūtījuma Nr.: 10-2019
Arhīva reģ.Nr.: 10-19

